
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΤΡΩΩ

ΜΗΠΩΣ 

ΤΡΩΣ
 ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ;

Η Υπόσχεση των ΑΥ
Βάζω τα χέρια μου στα δικά σου και μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεν 

μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει πια η αίσθηση της 

απελπισίας, ούτε και χρειάζεται πια να εξαρτώμαστε από την ασταθή μας θέληση. 

Είμαστε όλοι μαζί τώρα, απλώνοντας τα χέρια μας για ισχύ και δύναμη μεγαλύτερη 

από την δική μας, και καθώς ενώνουμε τα χέρια μας, βρίσκουμε αγάπη και 

κατανόηση μεγαλύτερη και από τα πιο τρελά μας όνειρα.

 

Ένα Ταξίδι για μια Ολόκληρη Ζωή

 

Εμείς  που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε τα Βήματα με στόχο να αναρρώσουμε από το 

ψυχαναγκαστικό φαγητό τώρα διαπιστώνουμε ότι δια μέσου αυτών έχουμε ξεκινήσει 

ένα ταξίδι πνευματικής ωρίμανσης. Από την απομόνωση της εμμονής με το φαγητό 

έχουμε μεταπηδήσει σε έναν καινούργιο κόσμο. Με ευγνωμοσύνη ακολουθούμε τα 

βήματα πολλών άλλων που έχουν κάνει αυτή τη διαδρομή πριν από εμάς, κι  έχουμε 

την ικανοποίηση να αφήνουμε τα δικά μας βήματα για να τα ακολουθήσουν οι 

επόμενοι.   

Εμείς που ζούμε αυτό το πρόγραμμα δεν μεταφέρουμε απλώς το μήνυμα: είμαστε το 

μήνυμα. Με κάθε μέρα που ζούμε καλά, είμαστε καλά, κι ενσαρκώνουμε την  χαρά 

της ανάρρωσης προσελκύονται άλλοι που επιθυμούν αυτό που έχουμε βρει στους 

ΑΥ. Πάντα χαιρόμαστε να μοιραζόμαστε το μυστικό μας: τα Δώδεκα Βήματα των 

Ανώνυμων Υπερφάγων, τα οποία ενδυναμώνουν τον καθένα μας να ζει καλά και να 

είναι καλά, μια μέρα τη φορά.

Πέρα από τα πιο Τρελά μας Όνειρα, σ207- Ροζαν, Ιδρύτρια ΑΥ

Χιλιάδες Ψυχαναγκαστικοί Υπερφάγοι 

ζουν σε ανάρρωση παγκοσμίως!

« Ξανακέρδισα την ζωή μου »

« Με τους ΑΥ ξαναζώ και μου αρέσει »

« Η ανάρρωση από το ψυχαναγκαστικό φαγητό είναι 

ΤΟ πιο σημαντικό 

πράγμα στην ζωή μου – χωρίς εξαίρεση » 

« Ήρθα από ματαιοδοξία. Έμεινα γιατί ξαναβρήκα τα λογικά μου » 

 

Αυτό είναι μια δημοσίευση της 9ης

 

Περιφέρειας των ΑΥ. 

  Δεν είναι εγκεκριμένο από τη Συνδιάσκεψη ή το Συμβούλιο Επιτρόπων.  

Μεταφράστηκε στα Ελληνικά και εκδόθηκε

 από το Εθνικό Συμβούλιο  Υπηρεσίας ΑΥ Ελλάδας το 2016

ΑΝΩΝΥΜΟΙ
 ΥΠΕΡΦΑΓΟΙ

9η Περιφέρεια 

www.anonymoi-yperfagoi.org.gr 
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www.oa.org
www.oaregion9.org



Συναισθήματα:
Ανήσυχος

Ευερέθιστος 

Δυσαρεστημένος

Εμμονή:

Σκέπτομαι 

συνέχεια το φαγητό 

Η Πρώτη 

«Θα πάρω μόνο

 ένα μικρό κομμάτι…»

Μπουκιά:

Ψυχαναγκασμός

Αρχίζει

ακατάσχετη επιθυμία

Κραιπάλη φαγητού:

Φαγητό εκτός ελέγχου 

Τύψεις:

Ενοχή

Μετάνοια 

Ντροπή

 

Αποφάσεις:

Υποσχέσεις Ποτέ ξανά 

Ο κύκλος 

των ψυχαναγκαστικών 

διατροφικών 

συμπεριφορών. 

 
Πώς βγαίνω από αυτόν τον κύκλο;

 Η απάντηση είναι: δεν μπορείς μόνος σου!
 

Άρχισε να ζεις τη ζωή που σου αξίζει 
με τη βοήθεια των ΑνώνυμωνΥπερφάγων 

Τι προσφέρουν οι ΑΥ;
Αποδοχή: Άνευ όρων αποδοχή και υποστήριξη 
μέσω των συναντήσεων των ΑΥ.
Κατανόηση: Μέσω του μοιράσματος με άλλους 
που έχουν τον ίδιο ψυχαναγκασμό, θα αποκτήσεις 
νέες ιδέες σε σχέση με το πρόβλημά σου. 

Τρίπλευρη λύση: Σωματική, Συναισθηματική και 
Πνευματική. Ανάρρωση και στα τρία επίπεδα. 

Τι να κάνω μετά;
Kάνε το τεστ να δεις αν είσαι ψυχαναγκαστικός  υπερφάγος 
www.anonymoi-yperfagoi.org.gr  ερωτηματολόγιο 
ή oa.org/newcomers/is-oa-for-you/

Ανάρρωση: Για κάθε ένα στους ΑΥ είναι εντελώς προσωπική. 
Δεν υπάρχουν κανόνες μ όνο προτάσεις. Όσοι από εμάς 
επιλέγουν να αναρρώσουν μια μέρα τη φορά εξασκούνται στα 
Δώδεκα Βήματα. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Βημάτων, 
τα συμπτώματα της ψυχαναγκαστικής υπερφαγίας και των ψυχα-
ναγκαστικών διατροφικών συμπεριφορών απομακρύνονται 
καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε διαρκή  ελευθερία
 από την εμμονή μας με το φαγητό και έναν  νέο  τρόπο ζωής.    

Διάβασε τις πληροφορίες για Νεοφερμένους  

στο διαδίκτυο www.anonymoi-yperfagoi.org.gr  

ή oa.org/newcomers 

 

Δώσε Προτεραιότητα στην ανάρρωσή σου

Πήγαινε σε μια συνάντηση 

org.gr συναντήσεις ή oa.org/membersgroup/find-a-

meeting 

www.anonymoi- yperfagoi.

Παρακολούθησε το Βίντεο που Καλωσορίζει τους

 Νεοφερμένους - www.anonymoi-yperfagoi.org.gr βίντεο 

ή oaregion9.org

Ανώνυμοι Υπερφάγοι 
τα βήματα σου στην ανάρρωση! 
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